
 TOPHOCKEYERS (M) 
OVER HOMO-ACCEPTATIE              

is het gemiddelde cijfer voor de 
algemene acceptatie van homo en 
biseksualiteit in het mannentop-
hockey. Opvallend is dat 40 procent 
een onvoldoende geeft. 

De tophockeyers beoordelen de 
acceptatie door henzelf met een 
ruim voldoende. Het niet accepteren 
van homo- en biseksualiteit wordt 
vooral bij andere stakeholders in 
het tophockey gelegd. 

   Het is voor mannen in 
tophockey moeilijk om 
uit de kast te komen 

“ “
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De KNHB is sinds 2018 partner van de Alliantie Gelijkspelen 4.0. Deze alliantie is een samen-

werkingsverband van verschillende organisaties om de acceptatie van LHBTI+ personen in de 

sport te bevorderen. Dit onder aanvoering van de John Blankenstein Foundation. In 2014 gaf 

82% van de profvoetballers aan dat het moeilijk is om uit de kast te komen, maar hoe is dat is 

in het profhockey? En hoe kan er volgens de tophockeyers gewerkt worden aan een inclusiever 

topsportklimaat? Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Alliantie Gelijk-

spelen 4.0 samen met het Mulier Instituut voor een eerste keer een online vragenlijst uitgezet 

onder mannen actief in de hoogste hockeyklassen. 

Factoren die (verdere) LHBT-acceptatie in de weg staan % ( van heel erg - tot enigszins invloed ):



MAATREGELEN DIE LHBT-
ACCEPTATIE IN HET MANNEN-
TOPHOCKEY BEVORDEREN

64% 41% 49%

53% 43% 20%

Homo- of biseksuele (oud)
tophockeyers die verhaal 
delen met media

Dragen van 
regenboog-
aanvoerdersband

Bij trainersopleidingen 
aandacht besteden aan 
LHBT-acceptatie

Positieve aandacht 
sportjournalistiek

Bestraffen negatief 
gedrag gericht op 
LHBT-personen

Voorlichting en workshops

Klik hier voor meer maatregelen en 
conclusies over LHBT-acceptatie in 
het mannentophockey

>>

Vraag hier een workshop of een 
bijscholing aan voor jullie trainers 
of spelers 

>>

Luister hier naar de podcast met twee 
oud-hockey-internationals over de 
uitkomsten van dit onderzoek 

>>

Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS, in opdracht van de Alliantie Gelijk-
spelen 4.0 en uitgevoerd door het Mulier Instituut. Meer informatie over de Alliantie Gelijkspelen is te vinden 
op www.alliantiegelijkspelen.nl www.www.alliantiegelijkspelen.nl 

https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/25612/homo-acceptatie-in-het-mannentophockey/
https://www.johnblankensteinfoundation.nl/vraag-een-gratis-workshop-aan/
https://open.spotify.com/show/26quvSTNaKnO4Rv7BCuyU6?si=WLJfDMTOSCSyXEpUADgScQ

